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Кандидатура за категория: „Най-добър проект за интегриране на образованието в
бизнеса“
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Секция 2 – Мотивация за участие
Моля, опишете мотивацията си да се включите в конкурса в посочената от вас категория
и защо смятате, че заслужавате да спечелите наградата в нея. Максимален обем: 1
страница.
Мотивацията ни да се включим в конкурса на БАУХ е породена от това, че успяваме да
покажем на младите възможността за развитие в Мебелното производство. От ТЕД-БЕД
предприехме да популяризираме идеята за Дуално обучение, да сподели опита си с
други компании и да покажем, че всъщност това е бъдещето за развитие на младите
кадри. С този проект от една страна много фирми ще покажат перспективите, които

могат да предложат за развитие, а и много млади хора ще получат подкрепа в този така
крехък момент.
В резултат на дългогодишно партньорство, през 2016 година ТЕД-БЕД стартира с
Професионална гимназия по Вътрешна архитектура и дизайн „Христо Ботев“ гр. Пловдив
съвместен проект Дуално обучение.
ТЕД-БЕД гледа стратегически напред и е компания ориентирана към това да дава шанс
на младите хора и да подготвя кадри за една още по- успешна и по-работеща
българска икономика. Именно заради това ТЕД-БЕД става и първата българска фирма,
която изцяло поема финансирането на проект по Дуално обучение съвместно с
българска професионална гимназия.

Секция 3 – Описание на кандидатурата
Моля, опишете проекта, с който кандидатствате в избраната категория. Посочете
конкретни факти, свързани с него – какво представлява, какви дейности/активности
включва, кога е разработен и изпълнен, от кого, кои са участниците в него и т.н.
Моля, опишете конкретните постигнати резултати от проекта; областите на личната си
удовлетвореност /на вас и/или екипа, отговорен за разработването и реализацията
на проекта/ от постигнатото; мненията на участниците в проекта /моля, цитирайте 3 до
5 мнения, като посочите имената на участниците и координатите им за връзка/.
Максимален обем: 3 страници.
Дуалното обучение е особено популярно в чужбина. То прави учениците подготвени за
живота и ежедневието на възрастните, като в същото време осигурява на икономиката
готови кадри за различни професионални направления. Доказан като метод в световен
мащаб повечето тийнейджъри вече умеят занаят преди да преминат към висша
образователна степен. Много от тях се посвещават на професията, специализират се и
в последствие стават търсени и високоплатени специалисти в бранша, които работят в
страната си и извън нея. Тези пък, които продължават към университетите , вече имат
обогатена обща култура и познание получени от сблъсъка с реалния бизнес и разбират,
и приемат по много по- задълбочен и полезен начин учебния материал. Завършилите
студенти владеещи истинска професия, разполагащи вече и с диплома, се реализират с
успех по- бързо от другите, защото вече са спестили много време в предходните години.
Някои от тях стартират свой собствен бизнес или стават отлични мениджъри в
производствени компании, които са уважавани от всички служители, понеже познават
в дълбочина реалната работа. Те могат да дават ценни съвети в критични ситуации и да
взимат обосновани мъдри решения, просто защото са се сблъскали с много от
проблемните казуси още като ученици.
В резултат на дългогодишно партньорство, през 2016 година ТЕД-БЕД стартира
съвместен проект с гимназията за Дуално обучение. През учебната 2018г./2019г. година

стартира първата група в проекта, 11 клас, които започнаха работа в реална работна
среда два дни седмично.
„ТЕД-БЕД“ като бъдещ работодател още от самият старт на проекта е с идеята да се
грижим за младите хора. За тази цел ТЕД активно се участва две поредни години в Първи
Учебен ден заедно с Професионална гимназия по вътрешна архитектура и
дървообработване „Христо Ботев“, гр. Пловдив. Като това за компанията е инвестиция
в младите хора.
Проекта се прие с абсолютен оптимизъм от екипа на ТЕД-БЕД, буквално всички приеха
децата като наши малки родственици, които имат нужда точно това някой да
подпомогне за плавен преход на кариерното им развитие. Най-силният инструмент,
който прилагат всички от екипа е именно личното отношение, подхожда се
индивидуално към всеки един от тях – така всъщност и те се приобщиха към нас и
работят с огромен ентусиазъм и позитив. Всеки човек в живота си има нужда от ментор,
не е задължително да е от семейството , а да е близък на който да повярва.
В продължение на две поредни години представители на ТЕД-БЕД се включват в
различни инициативи на гимназията – Първи учебен ден, Патронен празник на
гимназията, 1 март, включване в търгове и други. Участие в час на класа, споделяне на
опит, на това от къде и как са стигнали до позициите, които заемат в момента.
По проекта официално се работи съвместно с наставници, които са преминали
специален курс на обучение, но реално е ангажиран целия екип да ги приобщят, следят
да се изпълнява заложения план за обучение.
Резултатите много ясно се виждат много ясно последните две години са именно
интереса, който започват да проявяват младите таланти към производството ни. В
продължение на 2 поредни години в компанията без да бъдат по проекти по
самоинициатива стажуват 5 от децата учещи в гимназията. Интересът им е да
кандидатстват за стаж е продиктуван именно от интереса и отношението, което им
засвидетелства като компания ТЕД.
Това, което изключително много ни мотивира като екипа в работата с децата е именно
момента в който ясно се вижда как подпомагаме тяхното бъдеще от тяхното бъдеще. Да
покажеш пътя на един млад човек, който се лута и търси своето място е нещо
невероятно. За всеки един от нас е важно преди всичко уважението, за тях е по същия
начин и когато те го усетят се доверяват. Не гледаме на тях като нещо, което
допълнително ни натоварва в работата, а напротив нещо което ни връща назад във
времето в онези години, когато ние сме се лутали. Даваме си сметка, че са малки и сега
изграждат трудови навици, затова подхода с търпение. На този етап се получава повече
от добре.

